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Sancionada pelo Presidente dá·
República a lei deliberando os

\ bens dos sudltos do eixo
,

RIO, 10 (V.A.) - ]� o seguinte recebidas antes de entrar em vi-

o texto do decret,o legislativo onLem' sor o decreto-lei nO. 4.166, de 14,.

sancionado pelo presidente da Re- de março de 1942, correndo as des

publica, dispondo sobre os bens. P€S'3:8 por conta da exploração .

dos suditos do Eixo: I Parágrafo 40• - Não poderão os-
"Art. 1 ° � Os bens pertencen-] propríetárros dispor desses bens,

tes a alemães - pessoas í'isícas ou
I
que ficarão fora do comércio, res.. ·

10.999 jurídicas - domiciliados ou esta- salvada a transmissão "causa mor....

belecidos no Brasil ficam Iibera- tis", que se operará nos termos da
dos dos encargos a que se torna- iei. Se os bens pertencerem a sol

• rem sujeitos pelo decreto-lei n,' ciedade compreender-se-á entre os

Unl- 4166, de 11 de março de 1942.
. I ai�s. ve.dados a transfer,e�cià de

Paragrafo 10 - Essa delibera- açoes e cotas. mesmo aSSIm corno

ção. porém, não se estende aos di-I toda :a' reforma, contrato ou mu

reitos e bens em geral dos socios 1-dança ,de estatutos que vise rací

de sociedade que o governo hata lilar essa transferencia: e se atos
mandado liquidar, por la,to ·espe-' tais forem praticados no ex-

Expressiva saudação dos alunos de engenharia do Instituto Eletrotécnico de cial. para fim de �er,em. íncorpora-] teri?Ij'o B�asil,; �ão lhes reconhe-

Itajubá ao sr. dr. Aderbal Rames da Silva das ao fundo de indenização. cera a validade. ':

Da delegação de Alunos de oportunidade de visitar Blu- mente á sua presença .atím de Paragrafo 20 - Se bens libera- Paragr.áro 50. - E' outrossim,
Engenharia do Instituto Ele- menau. por ocasião de sua deixar patent-eado a V. Exçia, dos con�istem e�) dinheiro e hOU-, defeso tr�nsferir para o �xterior
trotécnico de Itajubá que, por festa Centenária, vem nova- o seu mais .vívo recoríheclmen- verem SIdo ou tiverem de ser re- valor destinado aos mencionados

ocasião das festas comemora- to e a sua gratidão sincera. colhidos ao fundo de indenização, I proprietários, a menos que visem

tivas do Centenári? de Blume- pela Inequívoca colaooração criado pelo referido
.

decreto-leí ] o pagamento de maquinismo ou

nau, esteve em, vísíta aquela que obteve de V. Excia., cola- n? 4.166, a devolução deles, aos I instrumentos necessários para a

cidade, o sr. dr. Aderbal Ramos boração essa que nos faz sen- respectivos" proprietários, far-se-- j exploração dos bens, caso 'em que

da Snva, digno Governador do tir o seu espírito altruístico e t á
em titulos de divida publica te- a remessa dependerá de concor-

Estado, acaba de receber o desinteressado, amparando � deral, emitidos na for-ma do artigo dancia da j\,GEDE e se observarão

seguinte expressivo agradeci- fazendo concretizar um anse�o 112 desta lei. ,Os .nens .:onsiste.nt�s; as leis r,eg_:Iiadoras d'a' importação
mente pela acolhida que lhe de [ovens estudantes dos mais em outra espécie serao �eshtUl- e. exportação.

dispensou na oportunidade: diferentes rincões da. Patria. do� "in natu�a".' �m quaI'q�er dos I Pa,ragrafo 60• - Sempre que.
J

/ Sendo o que se nos oferece co- dOIS casos o r-ecibo valera 'Como mediante processo em que será

"Excelentíssimo Senhor Dr. mo prova de gratidão, resta- .quitação absoluta ,e o Pfoprietá-l assegurada defesa do acusado, s'�

Aderbaí Ramos da Silva DD. nos, pois fazer votos a Deus rio, assinando. de seu punho ou por i' apurar abuso do administrador ou

Governador do Estado de San- pela feliêidade pessoal de V.' intermédio de representante, fi·: falta de exação no cumpr ímento

ta Catarina, Florianópolis. Excía.: aproveitando o ensejo: cará s:m o direito a qualquer 1'e'-I' desta lei ou das suas Instruções

Excelentíssimo Senhor. para apresentar-lhe as nossas clamação.
_. . f

da AGEDE, poderá o presidente da
De regresso a Itajubá- a de- mais cordiais Saudações Uni-I Art. 20 - Sao Igualm�nte hbe-, República destiluj-lo e nomear um

legação de alunos de engenha- versitárias.· rados. na forma do artigo ante- administr-ador brasileiro.

ria do Instituto Eletrotécnico rior, principio e seu paragrafo 2° t Art. 70• - O governo e o fun-

de Itajubá, que teve a feliz Itajubá, 22-9-1950 o� bens �l,��ães �ransferid?s �'or, do de indenízação de guerra não
VIa hered'itária ate 10 de janeiro responderão por nenhum' dano ou

'B8,lPOSt� do TSt' a Votaram em S. P!lulo 1.502.,84�1 eleitores de 1948 a brasileiros natos, domi- prejuízo que sofram os bens OUi

U U fi ti cí líados no Brasil»- '- I sua exploraçãc. ArL, 50. - Os bens,

um-a consulta do 'PSD Ab
_

leu' d 27 t ArL. 30 - Liberados 'fica'l), tam-, de italianos - pessoas fisicas ou
,

. stenção ca CUia. a em por c(�n o
,

.

bérn. e serão restituídos, na for. I
[uridicas - que ainda estejam Sll-

RIO, 10 V.A. - ° Tribunal ,RIO,!O V.A. - Chegou on- elei�ões de 3 de outubro, alll, ma das disposições �itadas pelo
I
jeitos aos efeitos mencionados no

Superior Eleitoral apreciando tem de São Paulo o sr. Ibsen realiza�as. De. acor�o com (} art .. 20, �s, bens de J.a'P�n�ses -I decreto lei nr. 4.166, de 11· de
a consulta do PSD que indagou Costa Manso, diretor geral da relatorío que :nstrm o �ro�s-I pess?a.s. f'isicas ou �urIdlca:s -

I março de .1942, bem como os que
se os diplomas dos deputados secretaria do 'I'ríbunal Regia· so, compareceram ao pleito em domioiliadas no Bi-asil e ate a houverem sido incorporados díre
e senadores serão expedidos si- nal �leito.ral daquele E�tad_o' todo � Estado de. São Paulo �lTh data do decreto-lei nO 4166, de 11 d� 1 tamente ao patrimonio nacional

mult.aneamente eD?- todo O que ImedIatamente se dll'lg11.ll
mllhao e 502 mIl e 841 elelto março de 1942. \ j por decreto lei ou ato do poder-

Bra:sl�, ou ,ge lfavera �atas es= ao Tribunal Superior Eleitoral, 1'o8S, sendo a abstenção calcll' Art. 40 -:- Os bens a que se re· I executivo, poderão ser liberados,.
pecla.Is, res.olveu, depOIS .d? re onde fez entrega das atas das lada em 27 por c,ento. fere o artIgo, precedente, se seus i

medi,anLe negociação com o gover-
latorIo feIto pelo mmlStro

I
propdetarios for,em <:lomiciliados! no da Itália a. fim de serem res-

Cunha Melo, �el? voto d.e �e- IJ
-

d d d D C T
no exterior, oontinuarão sujeitos \ titllidos pela' Jorma da. lei, median-

s�mpate do mmls�ro RI�elro'lI reestf.uluraçao OS qua ros O •••
ao regime es�abelecido pelo cita-; te as condiçõ,e.s que forem ajusta-

Costa, e o respe,ctlvo preslden- ,

. do decrelo nO 4.16·6, de 11 de das.
te decl�rou que n? ato da ?r_o- _ O decreto será assinado no dia 13 , març� d,e 1942, fica,ndo o'.governo' Art. 80• - Não serão beneficia-

da;maçao .dos, eleItos o orgaa
RIO, 10 V.A. _ No proxlmo Palacio do Catete as 16 horaS'j a:ltonzllido

a I�es_ dar de.stmo, me-. dos pela liber-ação determinada
eleltoral fIxara a data de en-

d' 13 'd t d. R bl' F
'. ,.

d D,....·I' f t
<hante negoCI'açoes com o gO\,;er-1 rfesta lei as pe�soas que' 'a') Tive

treg dos respectivos diplOInrus la o presI en e a .epu 1" unclOnanos o I.': o er a- . ,

't' I d
�.

' -

, a' , .

ca assinará o decreto de rees- ram ao general Dutra uma ca-
no Japones, �o Lra ae o e paz ou rem sido condenadas por crime-

R
.. -

d
- truturação do DCT em sole· neta-t�teir.o de ouro com a tra�ado espeCIal que. com el,e con. contra a segurança nacional; b}

eVlsao' ii apuracao nidade que será reàUzada no aual será assinado o ato. C�U1U, obs,ervado o dISpOstO no ar· Se houverem repatriados depois

O·
·

'd t
-

� ligo 80• de publicado Q decreto lei .:4.166�

DO IStrlto e era � ,Parágrafo 10 -:--
A ad�inistraç.ão I de 11 de março d-e 1942; c) Vi,e-

RIO, lO V.A. - ° Tribunal Professor brasileiro visitará· os EI. DU. desses bens sera devolVIda aos an-' rem a ausentar-.se do pais sem au-

Regional Eleitoral iniciará ho- Ligos proprietários - pessoas Ji- torização legal de retorno.

je os trabahos de revisão ofi- WASHINGTON 10 (USIS) I professor
brasileiro, que se en- sicas ou juridicas - que a exer Art. 8°. - Todo o acõrdo, con-

cial de apuração das eleições,;_ ° dr. José Farià Goes, pro- contra aqui sob os auspicios serão diretamente ou p'elo,� seus venio ou entendimento ,éntr,e o ga

do Distrito Federal. Para esse fessor de biologia e alto fun- do- Programa de Intercâmbio I representantes legais ou contr,a- verno ,brasileiro '.e· governos da

trabalho foi designada uma cionário da Universidade doi de Pessoas, do Departamento tua�s, sob controle de �g�ncía 2S Itália, Uapão e Alemanha, a cerca adi

comissão constituida do de- Brasil, encontra-se nos Esta- de Estado, visitará 0$ centros .peClal da �efesa .ecpn?mlea, �ela liberação aos bens dos sU'ditos>

lSembargador Ari Franco e dos dos Unidos onde estudará os. educacionais do país e insti- qual_deverao se� �xpedlda.s as. !�s- desses Estaidos, deverá ser subme

Juizes Oscar Tenório e José métodos usados nas universi-! tituições de ensino técni,co de' truçoes necessarIas aos admmls tido à aprovação do Congresso Na-

Fernandes Couto. A revisão sei dades
nor,te-americanas. O diversos estados. trador,es.

. ,

cional.

prolongará até o dia 20 do cor- Par�gra�o 20• - A êst��, ,seJa� Art. 9°. - Aos empregados d�

ren,te. quar;do aquela c���ão O p' ·d t d I t N d p. b rroP�Ietál'IOS o� re.presel1,ta�t€� I empresas �ue o governo h.ouver'
apresentara o seu relatóno m- re51 BU e O os. ac. o 10 o se �eus gel'entes, d.ll'�tor_e.s 0�1 prUCN . Contmua na Sa. paUlsi'"
dicando a relação dos candida- t I 8 d d m t d

radores cumpnra nao so -desüm- .

tos eleitos para serem procla- congra O" com o overoa or o IiS 8 O penhar o encargo com cuid�do Encontraram ..se
��dn,'i. ._ pela criação da Reserva F. dos Pilões :d=!�i,S�����:r:u'�;,r%���l��e Pl':s� lavantes 8 Carsaiás;'16 a C- R M tal' contas dua·s vez ao menOi; por ,u ",.

� • • .• O sr. dr. Virgílio Gua:lberto, pela proteção dos mananciais ano, recolher os saldos em dinhei- RIO 10 V.A. - Depois cte"

TmSOIlR. RIA
Presidente do Instituto Nacio- dagua, mas ,sobretudo assegü- 1'0 l[lO Banco do Brasil ou onde, dois seculos de s�paração, vol-

n U fi nal do, Pi1).ho, dirigiu ao sr. dr. rará excelente campo de estu·· i.sto não fôr possivel, a estabeleci.' taram a se en.:!ontrar os Xa-

Solicito o comparecimento' Aderbal Ramos da Silva' ilus- do na flora da região litoranea mento ball'cário escolhido pela A.' vantes e Carajás nas proximi�
na r.res:ouraTiJa. desLa 'C/'R até tre Governador do Estado, o visando ao -futuros trabalhos G.D.E. dades da aldeia Felix. Noticias
o dia 20 do corrente mês, dos telegrama que se segue: sobre a silvicultura desse Esta-

.

Parágrafo 30. - Aos adlJlini�- dali procedentes revêlam que:
Inativos 'e Pensionistas resi- do, tão auspiciosamente mI' tradores, proprietários ou seus re- os indios das duas trlbus CUt�-

" dentes nesta Capital e que re- "RiO 10 :._ ° recente de- ciados pelo Serviço Florestal, pr,esentantes assistirá o direito de rivalidade era tradicional cele-
cebem seus provento.,_pela re- ereto de Vossência crial.1(�o_ a tambem esplêndida criação de retirar dos bens, seus cargos de braram festivamente o l:lCOn

ferida Tesouraria. 1
Reserva FloI'estal dos Plloes Voosência. De par de minhas salários arbitra.dos pela' AGDE, tecimento ,presenteàndo-s�

Orlandino de Mattos Major constitue uma medida de ele· congratulações envio atencio- que os não poderá fixar e_m quan- mutuamente e realizando a ce--

Chefa da 16 CIR. vado alcance não só imediato sos cumprimentps". Ua, inferiór as que eram por eles rimonía de troca de colares. ,

o lUIS ANTIGO-DURIO DE SANTA CATARINA

enJl'le�If) • D. Sen.te. SIDNEI NOCETI ..;._ Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA RAIO!

Ano XXXVI I florl.n&polls- ·Sábado, J1 de Novembro de 1950

/

Vivo reconhecimento e gt:_atidão, sincera
versitários mineiros à colaboração

Governador do Estado í

de
do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - SABADO DIA 11 - GRANDE BAILE DENOMINADO "BAILE DE MASCARA" - ORGANIZADO PELO GREMIO LIRA - COM:

o. CONCURSO DO CONSAGRADO PIANISTA MU RItO ULISSÉA - TRAJE: SENH6RAS E SEtiHORITAS TRAJE DE BAILE OU FANTASIA CA

VALHEIROS RIGOR - SERA PERMEITO O BRANCO
RESERVAS DE MESAS RELOJOARIA MOIRITZ - CR$ 50,00

Cíc. Líder Construtoro
São Paulo

-/

SUCURSAL PARA o ESTADO DO PARANÁ E SANTA CATARINA
Rua Carlos de Carvalho, 120 - 3° andar - Salas 30, 31 e 32. --

1Caixa Postal 832. !
CURITIBA ·1

'Agente nesta capital sr. NELSON ALMEIDA Rua Conselhelro
I

Mafrfl; 77.
VALIOSO PREMIO z.; CR$ 150.000,00

Conferidos na capital -em Curitiba pela Cia: Líder. Construtora ao

sr, Ervino Wolff, residente no. Bairro Pih1rzinho, portador drrIitulo
n. 19.194 do plano "LIDER MAXIMUS':' no sorteio realizado no dia
29 de setembro ultimo.

O felizardo havia pago apenas 3 mensalidades de Cr$ 50 00 e nos

planos da LIDER encontrou a oportunidade de ver realizados os seus
sonhos d� possuir casa própria, cuja construção vai ser erguida n:)

capital à escolha do felizardo e no valor de cento e cincoenta mil cru
zeiros.

Com apenas Cr$ 20,00 ou Ct'$ 50,00 mensais abra as por'tas de
seu futuro lar adquirindo titulos da Cia .. -Lider Construtora,

Mais, informações, com nossos agentes "antorizados ou nos ende-
reços' acima. _

'

....................................................

DArl LOGR'AFIA
(orrespondencll
Comercl,l

(onfere
Dlploml

, DIREOAol
Amélia M Pigozzi

_ METODOI. .'

Moderno li Eficiente

RU. General Blttencourl. 4.
(Esquina Alber�ue Noturno)

VENCE-SE
f SORVETERIA DE 8 FUROS' MARCA·

� "

�(B A C C. E L ·1)
"OTT1 pan""jr!flrll'l 'nar" fôO Iit:ro" <li> "Ol·vRtA. pqniu",!", tom com

pressor "GOPELAND;' original, motor de 3 H. P. e batedeira com mo-'

tor de f H: B. em perfeito estado de funcionamento e conservação,
� �

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

Viagem com segnraneae rapid'ez
SÓ NOS CONFORTAVEIS' �-!ICRO-ONIBUS DO

-

Rl�IDO <;S'UL-BRASILEIRO»
Florianópolis -- Itajaí - JoinviÚe - Curitiba

A
A. Rua Deodoro esquina da

genCla: .Rua Tenente (Silveira
J

;,�,

,Aluga-se, 'Cia.· Internacional de Capitalizaçãa�
A'V I S o

Aos nossos portadores de títulos, aos interessados em geral e ao

publico, avisamos que o sr. Elpidio Candido Sousa Junior, pediu de

mIssão do, cargo de agente cobrador, sendo nomeado em substituição
do mesmo e empossado em outubro ultimo, o sr, Waldyr Pedro Del Prã

Netto, <RIe 'se acha devidamente credenciado para proceder a cobrança
das mensalidades de titulos e tratar dos vários assuntos concernentes,

a nossa Companhia e dentro de suas atribuições. Os srs, portadores,
de nóssos títulos poderão,' pois, efetuar o pagamento de' suas mensa...

lidades ao referido. sr, Waldyr Pedro DefPrá Netto.
Companhia Internacional de Capitalização,

o 'Sangue é, a Vida
DEPURE o SANGUE COM

"

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO' ORGANISr.,ro
AGRADAVEL COMO UM LH-:OR

REUMATl!SMO! SIFIL;tSI
Tome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
�. corno medicação auxiliar no tratamen

to d aSifHis e Reumatismo da mesma

......................................................< '

.
-

• •
' , ,'- ',"'" · \ L. E N Z I :

CR���:.�!I�A����' I O AlIaiale que veio de São Paulo para servir (.
JOSÉ BOITEUX N° 9� • os elegantes de Florianópo.is. .'
TRATAR- COM ,O SR, MILTON: ::

CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO, : BREVEMENTE NO EDIFICIO SÃO JORGE .'

...... . :
I Salas t1-7_ 10 andar. - Florianópolis I
......� ! em;IPara colocar SOLA

I em. seu Sapato
PROCURE

;Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

P.15 de N ovo D. 22- 2'. andar
�---------------------

'c',
,

origem.

Confortável casa, sita à rua

Bulcão Viana nv, 61, com recente

instalação de agua fria e quente,
campainha elétrlca, dispondo de

-, amplas saías de visita e jantar, 4
r..�-,.,-:���-�-�-�',.�-� �_� �

.

,

q'uartos. espaçosa cozinha, quarto

fiX�·"·�·"·"·"·"·"·"·"·"·"·�:..:..:..:..:..:..:..:..:·M!..!..!..!..�.". .". .... ....... de banho novo e completo, com
. �� .

f � Pé to ,lOS R ti: R
'

.+� -chuveiro para empregada.
��. S r/l - ellma lSmo - I rataras - �� A tratar na Avenida Hercílio

�i. Torceduras - DPfeilf!.s Físicos . �i. Luz, nO. 31-Fone 1076.
�� �[t ••• '. • ••_, • • •• •••••• • •• ,.

� DR. MOHTV DOMIT :�: -Quem/"achnu?
��. CIRURGIA ORTOPEDICA E GERAL

I
..�. PERDEU·SE um molho de chaves

I·
I

. I
..�. gratífíca-se a quem o entregar na

... Tratamentos especializados das
. doenças, defeitos . '

..�. redação dêste jornal.
� e acídentes dos os�os e articulações. � Doenças _'

..�. '. . .

�.
de senhoras, varizes e úlceras das pernas. ':�i. Procura-se cas a

�� CONSULTo R. Marechal 1femoro, 220--Fone: 1226 �[t

��� /'
Das 2 àS,5. horas da tarde. :.!.', para alugar�t:. Pela manhã com

_

hora marcada no .....
,,r: Instituto de Medicina e Cirurgi� do 1: Procuro alugar uma casa de me-

�:.� q

Paraná. -- Fones: 67 e 2706.
- .�:." terial. que esteje em boas condições,

�� -

. : I�:''' não precisando ser no centro- Da-

'r..:'''J R�SID, R. Pasteur, 419.-CUfltIba.-Atende chamados ;�:." se preíerencía a que tívei- garagem
� ( •

�[t.. I
-

'

t...� �'Y'�'�'�_�_�_�_�.� � �_�_�� \ . ..� ou gaipao,
��.�.".�.�.�.�.�.�.�.".��t+:..:�:..:..:..:..:..:..:..:..:..:+j Tratar com o agente do Itapido

I'" I'
.',' , Sul Brasileiro - Tele-fone 1172.

I\JO egío 'Esta.dual Dias Velho" �éL�N'��A'�"'C�u'��iÀ' ··�os o'

j
-

EDITA'J LHOS - OUVIDO - NARIZ' E GAR

� GANTA DO
,

ÉXAMÉ DE �j)MrssÃO Aó CURSO GINASIAL DR J J B4RRIJTO1 - 1 a epoca : • ••
.
li

)a) - ínscrfção - de 15 a 30 de novembro Formado pela Faculdade .Nacional
b) - realização - Primeira quinzena de dezembro, nos dias 13, d.e Medicina, da Universidade dp )

'14 e 15. Brasil. Ex'assistente dos Serviços
2 - Documentos: Certidão de Idade,. com firma reconhecida; de Oftalmología, do Professor Caldas

Atestado de vacina, 'com .. , firma reconhecida; Brito, da Policlinica Geral do Rio
Atestado de saúde, com firma reconhecida. d.e Janeiro, e de oto-rino-Iaringologia,

Os documentos estão- isentos de sêlo por lei. do Professor Leão Velloso, Hospital
3 - Inscrição':� Deve ser requerida pelo próprio candidato, ou Moncorvo Filho.

por seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento, com a Consultório: Rua Trajano, nv 31
declaração de. que não se inscreveu, nem se inscreverá, em exames LO andar
de admissão, em outro estabelecímento, na' mesma época. Atenderá, diariamente, a partir do

ISÓ serão aceitos candidatos que contem, pelas menos, 11 anos dia 10 de Novembro no horário da
completos ou por completar até 30 de· junho de 195:1:. -

\4 ás 18 horas.
-'

4 - Provas: O exame de admissão constará de provas escvi
tas de português, de matemática, de geografia e de história do Brasil,
sendo eliminatórias as provas de' português e de matemátíéa e não
podendo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pelo
menos nota '5, em qualqueVelas. .

"
_

,

, I
RUID Felippe Schmidt 4.$1

Rã'di·os Atlântida
-o . N DAS . '.L ONG A S ,E

QUER VESTlR·SE COM COHFOItTI E ElECiANCIA'
PROCURE A

Alfaiataria Mello

Atllntida - o sucesso:da técnica' electrônica

Grande alcance

Rádios

'AtJâ,ntida

- At16ntida - Buper construção para durar mais - A�lân�ida - Som natural - Alta 8en�ibilidade
Otima seletividade YENDAS A VISTA E A LONG0 PRAZO

Electro\C:l,:) Transmissores Amplificadores

Catarinense Limitada'Rádio
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31

.i

TElefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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linho belga pere vesttdos em todas as cores metro a Cr$ 89,00
_

>

• _
• (�usta normalmen te Cr$ 120,00)

SeClas em pa:dronagem moderníssima a Cr$ 20.00& Sédas estampadas a Cr$ 15,00. Combinações de seda a Cr$ 39.00
, Milhares" mittiaree de vestidos, blusas, saias, maiüots, por preços que são '

Um verdadeiro desafio ii época, -na A MODELAR!!!

Espirito aberto para todos 'aos altos meios á socíédade
"lOS fatos, sempre pronto, a granfina pedante e vazia, ..k
-olhar e analízar- nunca negan- batendo pl'oblemas sociais.

,

do pu eceítando apríortstíca- bentando o teatro de idéias. a
mente ,foi, sempre- nos quase mera sátira brincando com a
-cem anos de sua vida- através- história, ou' simplesmente não
sando épocas as mais diversas, trazendo nada, G. Bernard
.eostumes outros, modos de ser Shaw era sempre brilhante.
,·e reagir contrários fundamen- mordaz e cheio de verve. As
·talmente, foi, dízíamos. um es- vezes mesmo demais. Ferin
:pirito da época e meio que do ferindo sem nada respeí
"estava a humanidade vivendo. taro Esta verve, que era como
,Sabia se integrar, acompanhar, uma .sesunda natureza nele,
se acomodar às transforma- melhor que "era êle". manteve

.-ções quando estas vinham me- a até o final. Ainda escrevia
�orar o homem, �ar-lhe maís quase com o mesmo vigor, aos
.Iíberdade ou torna-lo um pou- 93 anos apresentou seu ultí
co mais feliz e concíente, Nun- mo trabalho nos palcos londrí
.ca permaneceu de Iado- mero nos, e as noticias nos dizem
espectador. �do isto sem ce-

que êle estava presentemente
-der, sem prejuízo de sua per- concluindo outra peça. .

.sonaídade propna- E sempre Mas a morte o apanhou .

. resmungando. Não fazia como Porém êle resistiu ríndo- não
-os velhos reacíoríáríos e sagás cedendo senão depois de se ter
que, regra geral.' estagnam, com ela divertido, galhofado.
olham para tudo qu� surge Foi assímr ,-

"com suspeita ás vezes infunda- Há tempos, um passeio
da- critic�o pelo m«:ro pr�- pois ainda dava passeios a pé
zer de crítícar. El�, nao, pOIS _ caiu e quebrou uma perna.
;!Se a tudo ataceva e porque es- Esteve longo tempo ínternado
tava na sua maneira de s�r, mal. sempre vocíterante �
.no seu todo, na sua formação. zombando de todos que o CUl
.sabendo o que fazia e reconhe- davam, médicos enrermeíras,
cen�o que neste mundo vazio

pessoas que ,iam sab�r dele,
.e triste tudo muda e se trans-

que o queriam entrevistar.
:.forma.

'. Melhorou. para espanto das
Era humano. POSSUl3:, por- gentes. Andou, para duplo es

o tanto> f�lh�. Intran�l�en!e, panto das gentes. Ja t�dos
-egocentrísta- auto-suficiente, achavam que êle sarara, fíca-
-etc. Sempre em guarda, des- ria bom completo completaria
contíado. Irritava- por vezes.

os cem anos. pernÍaneceria pa
'Porém, ocasiões havia, em qu.e ra semente. E brusco. bumba.
·tudo não passava de mera ati- Já bom morreu. Caiu de cama,
tude. Aliás, a nosso ver- no run- ilogo piorout €;Steve quase 25
.do, êle não� passava de um po- horas' em coma, dia dois deste
bre sentimenta10ide mUlto mês morreu. Quase que é o

grande, um lírico· em(arcado caso de se dizer se não par,e
de amos á humanidade, mas cesse piada em se tratando de

'que travava de esconder-se, a-
pessoa com 94: inesperada

travez suas atitudes galhúfe- mente. Morreu inesperada-
Tas e suas sátiras. Espécie de mente. Foi sua ultima tirad.a
,couraça. de efeito blague final. E que

Escr�eveu. de tudc;>. Foi des� blague...· . .

�

de rOI?an�lsta fracassa�o: ate Esperemos as notiCIas que
morallsta a 1noda dele, fIlosofo nos darão maiores detalhes.
idem. critico, etc. Mas foi es- Vejamos se antes de cair em

pecialmente, teatrologo, dos coma terá êle dito qualquer
'.lnaiores apesar dos pesares. � é coisa. Porque quando da me-

aqUi que repousa sua fama � Ilhora interrogado se era ver

'por onde êle ficará... �ubll-! dade 'que tencionava chegar
cou grande numero de llvros·

I aos cem decarou ao reporter:
que. quando lançados sempre I "Meu caro na minha idade
'trazIam algo de novo, uma

I não se pergunta a um homem

'Pl;rfidia ou uma lição. Sua� I se pretende conti�u�r a viver.
'peças, algumas de alto teor Mas sim quando Ira morrer.

artistico, quando apresentadas, Porque o mais· certo é hoje vi
'sucitavam fortes debates, eram vo amanhã entelTado".
datacadas e defendidas intran- E como quase sempre acer-

sigentemente. O que. pl'Ol.'a o tou.
'

\

. valor delas. Somente nã0 SA FpOU� 3-11-950.
,diz nada do que está absoluta-

/ lnente sem i:i:nportancia. "C�n-
'<lida", "Major Bárbara':_' "Joa- -Ã esmola dada nas ruas agrava

na D'Ar��'. "Cesar e Cleopa- o problema da mendicancia.

, tra", "Homens e Superho
mens". tantas e tantas mais,
'trazendo criticas de C03tumes·

S. M.

TINTAS PARA PIN11JRA
COTTOMAR

/

Panelas de Pressão ARNO'
'8 Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a' Cr$ 500,00 •

na Elefrolandía
Rua Arcipreste - Paiva Edf. Ipase - Terreo

tine-Diário
RITZ - ás 4,30 7,30 e 8>45 hs, ',IHorário Especial
- Aventuras perigosas nu- •

ma terra dominada pelo ter-

I�or! ,

- Um grupo de homens de
diversas Nações vivem perigo-

Isamente na cidade vencida,
onde ainda existem fanaticos
que pensam em "Revanche"!. ...:... ..-- _

'- Um trem conduzido pela
tragédia e pelo terror!
EXPRESSO PARA BEm..IM

Com
'

Robert Ryan �

Merle Oberon ANIVERSARIOS Encardenação' da Imprensa.
'Charles Korvin S1'. Osmar Lamarque Oficial do Estado· pois trans...

Paul Lukas. Natalícia-se· hoje. o sr. Os" corre o seu aniversário.
_ Um epísodío real vivido na mar Lamarque, hábil gráfico As muitas homenagens que

Berlim inquietante dos nossos da Tipografia Brasil. he serão prestadas pela a;U8�

dias! Aos cumprimentos que rece- pícíosa efeméride, nós. com

No Programa: berá pelo feliz evento. junta- efusão- nos. assocíamos,
1) - Noticias da Semana - mos os nossos. Fazem anos hoje.

Nacional. f .Coriguasí Barros da Costa. A �rta. Orman�ii�. Ol�
2) _: Fox Airplan Néws -- Faz anos nesta data o in- Schmidt, alta funcíonáría da

Atualidades. teressante menino CO), Cespe; ,

Preços: Cr$ 5·00 e 3,20 Barros da Costa, dileto filho - a srta. Neli Bonassís, alu..

"Imp. 10 (DEZ) anos" do b enquisto casal Bolívar na d? Colégio C.oração de Je-

.....................••• Natividade da Costa e d. Ade- s� filha do sr..
Oscar Bo�ag.

lina Barros da Costa. S18 e da sra. .LUl� BonaSSlS;
ROXY - ás 4 e 7,45 horas. Srta. Reinalda F. Pizani .. - o sr

.. B�a�il Vilmar da Sil-
. Programa COÜJsso A efeméride de hoje consíg- va funclonano do IAPI'EC.

1) - Oíne Jornal - Nac. na o aniversário natalício da A TOSSE NA IDADE DO CRESCI-
2 distinta e gentil senhorinha MENTa

- Uma sensacional e eletri- Reinalda F. Plzaní- aplicada Cuidadol �ombata a ,tosse 8

zante aventura desenrolado em aluna do 'Instituto de Educa. Icrtlf'ique os pulmões da criauça
pleno coração do Oeste! ção- filha do sr. Clodomiro com "SATOSIN" - poderoso an

ROMANTICO DEFENSOR Pizani e da sra. Angélica Piza- tissético e descongestlonante das

(ColoridO) ni. vias respiratórias. Bastam alga-.
Compartilhando da alegria mas 'colheres de ('SATOSIN" ()itra

Randolph ·SCOTT de suas numerosas amíguí- que a tosse logo s�lme, até ces-
Barbara BRITTON o

nhas e familiares, a cum- sar di! uma vez. fÉ excelente remê-
3

_ A historia de 3 rapazes prímentamos- desejando-lhe dio para combater Gripes e 'Res-
- . felicidades. fríados, Peça .ao seu fannae�'IticQ

valentes que vao parayma pe· Sr, João Süva ou droguista "SATOSIN" _ o -ío-
quena cidade do ínteríor resol- R'· bíl h

. '. .

T B
. ,

li -1 d terrível l eju I am-:_:;e, .0Je' os ami- minador -ias Gripes, osses e rou-:vídos a vra. a. e um
gos do sr. Joao Silva- Chefe da quites.

bando de crrmmosos:

OS 3 BAMBAS
,

Co:rri
Ray CORRIGAN,
Dennis MOORE
Max TERHUNE

(Os 3 Mosqueteiros do Oeste
4

Continmição do seriado:
CONTRA A 5a COLUNA
7° e 8° Eps. _!_ Nei! Hamilton
Precos: Cr$ 5,00 e 3,20
·"Imp. 10 (DEZ) anos"

Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A R N O /

ELECTROLA�Dl,�
Icua Arcipreste Paiva �dificio Ipase -Terreo

Vida 80cíal '

Ed. MoenoicliDr.
cientifica aos clientes e amigos, que estará ausente
até fins de Novembro, fazendo estágio de aperfei

çoamento no Rio de Janeiro.

Hoje o Campeonato de Futebol
Universitário

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

IMPERIO (Estreito) á'S 7·30 Tendo sido alterado o pro-; tádio da F·C.D .. a realização
Betty GRABLE

I
grama dos III JOGOS UNI-' dà Campeonato de Futebol,

Dan DAILEY - em VERSITA'RIOS CATARINEN-I com a seguinte ordem de jo..
QUA�JDO SORRI O AMOR SES, ficou marcado para hoje., gos: ,

Tecnicõlor . com início às 14 horas, no es- 1° jogo: Economistas x Far·
_________________________�----------------------o- IUadontos.

Graade Oriente de· Santa Catarina do�H:::: ;::: = FE:::
.

' (loNV 1T liJ m����:e Campeonato será dis�
O Grande Oriente Estadual de Santa Catarina, tem a hon' putado pela primeira, vez. o

ra de convidar as LLoj:. MM:., os Mm:. dêste Oriente e os de trO'féu "Acadêmico Hélio Mil
passagem por aqui, as exmas. autoridades e famílias p�a a ton Pereira" ofertado por esse
Sessão Branca qu� levarão a efeito n? Templo sito á rua Vid_al ex-dirigente da F. A. c.. E. e
Ramos n. 80, no dIa 17 do corrente, as 20 hora'll3, quando serao atual Vice-Presidente da Con�
entregues diplomas de Ben:. da Ordem aos IIr:. P:. A':.: C:. C:'I federação Brasileira de Des
e Y:. C:: e dIplomas de honra ao Curso de AlfabetIzaçao e �a- portos Universitários (C.h,
dio-Telegrafia da Loj:. i'Ordem e Trabalho" e Curso de DatIlo- D U.).
grafia "P�dro Bosc�" da Loj:. "Rege?eraç�o Ca�arinense", pa- 'No final dêsses prélios serão,
ra o que fIcam convldadas as respectIvas Dlret�r1as. . ainda. d:bsputadQs os 10 minu-

__ J-

Gr.� SecretarIO tos restantes do cotejo Direito

'8
·

d � d C t'· d B Ia A t x Farmácia - Odontologia dI>
oCle ii o� a arl08nse e e s r 85 Torneio Municipal, que decidi-

,

I" O N V ITErá o vencedor dêsse certame .

.._, se certame.
De ordem do Sr. presidente te· ras, afim de se proceder a eleição

nho o grato prazer em convidar da nova Diretoria.
,;

�
to1uos os associados para reuni- Antecipando. agradectmentos:

f rem'se em assembléia, salão d" José R. L, Fernandes
Clube Democrata, hoje ás 15 hQ- Secretário

Amanhã os III jogos serão
encerrados' com o Campeonato
de Tênis, ás 9 horas' na qua
dra do Lira Teni5 Clube.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEGUNDAS-FEIRAS - Fpolis. - Joinvile Mafra -

U. da Vitória - Lajes (Ida e volta), Saida da agência 7 horas

TERÇAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo
e/baldeação - Rio. Saida agência 5,30 heras..

Idem --Fpolis. - Curítíba i-- S. Paulo e Rio. Saida agên-
cia 11,15 horas.

• ••••••••••••• (.:.-••••••
"

••• _._:•.•_._�
\

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé - São
Paulo. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

QUARTAS-FEIRAS � Fpolis. - Curitiba - São Paulo
- Rio. Saida agência 9,30 horas. Vendem-se, em Iótes, à vista e

Idem - Fpolis. _: Joinvile -'Mafra - U. da Vitória - com facilidade de pagamento -

Lajes. (Ida e volta) __ Saida agência 7 horas. ao Estreito. Tratar no BANCO

QUINTAS-FEIRAS � Fpolis. - Mafra - Curitiba AGRICOLA - Rua Trajano, 16 -

Itararé - S. Paulo (Ida e volta) - Saida agência 7 horas. Florianópolis.

����AS����A�� ���I�. -=-S��r�t�aênciaS��0'�:�:�I·nN1��S···P�A· iMP,RESsi,':'c/baldeação RIO ....,-- Salda agencia 5,30 horas. . c o r TOM'A I
Idem - Fpolis. ___.::. S. Paulo - Rio - Vitória - Salvador

I
•••••••• • .

- Saida agência 6,30 horas.
-

Cd' ·

Idem - Fpolís. - Joínvile - Mafra - U. da Vitória - asa -- e ne"oclo
Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas. 6

SÁBADOS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo c/baldeação à vendaRio --:- Saida agência 5,30 horas.
Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé' - S.

Paulo - Saida agência 7 horas.
.

DOMINGOS - Fpolis. - P. Alegre - Saida agência
9,30,horas.

MACHADO & CIA S. A. - Comércio e Agências.
FLORIANÓPOLIS - Rua João Pinto, 12 -:- Telef. 1.500.
BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18.

.

'i" •••••••••.

ITAJA! - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Müller, 26 -

-. Telef. 211.
BUB-AGENTES em Laguna

Brusque..

,

I
I
!

.

I

/'

..
'

.....

S&r.�icos Aereos-
((Cruzeiro do Sul,) Ltda.

'1, Fundada em 1927
Conforto _. Segurança - Rapidês

NOVOS HORÁRIOS FIUZJl 'LIMA & IRMÃOS
..cons. Mafra, 37
Florianópolis

- flAQUEW EM· GERAL
VINHO CREOSOTAOO
"SILVEIIAf"

Terrenos

·por motivo de JViagem vende-se,
no Estreito, uma casa de negócio
com muito boa casa de -moradia.
Aprovei-te esta oportunidade,

.

<,

Informações na agência deste, jor.

Tubarão � Crícíuma
•

Colégio Catarinense
........................... , .

ESTUDO DQ EXTERNATO
Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus alu

nos, o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos es
ternos. O estudo será assistido por um professor padre.

Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10.
Hora de entrada.ao meio dia: 13 à 13,30 horas.

- Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.
'

Matrícula: Sendo o número de-vagas reduzido -::onvem ta'
-zer logo a matrícula na Secretária. .' "'

I

�ensalid!lde: c-s 100,00 por mês, além da mensalidade,
••ota: Mes começado deve ser pago integralmente. .

ID8CBIT6BIO DlOBILIA.BIO Ao L.
ALVB8

.

Encarrega·se. medlante aépntsIIlo,
compra e 'Venda de imó'Vels
Rua Deodoro sa.

,

\

(
•

"ORESGO"
"URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,

RESP. LTDA."

L

.• ""'I''ilIiI. t·
�� ;'?hj�. �

Sede: Edificio IPASE, 4° andar - Florianópolis' ,- " ..

AGENTES GERAIS' DA
COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO '-';;1.

- Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais
CORRETORES OFICIAIS DO q,

. .

Inst. de Prev..e Assist. dos Servo do Estado. (IPASE)
Seguros de Vida, sem. exa�e médico até Cr$ 500.000,00
Seguros de Garantia Hipotecária, com prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até Cr$ i>OO.OOO,oo..
ACEITAMOS SUB_AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

.
"'\..'

.V A L V' U· L A S�

.bili'$
MAIOR· ESTOQUE

Atlântida Radio Cal. Ida.
Rua Trajano, 31

Desejá' um �mpresoPessoas ativas que morem ou desejem morar no interior
do Estado, de preferencía nas praças de Joaçaha, Porto União
e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270
Florianópolis dando os' seguintes dados: nome, id:ade, grau de
instrução ,e ocupações anteriores 'e se possível fotografia. '

,
.

,. DR. (

A. DAMASCENO DA SILVA
'ADVOGADO

AÇOES CIVEIS E COMERCIAIS
..

Pr.ç. li de Novembro, Z2 - ze ....

(Edifieio Pérola.>, ,.\
)

I'.Del: 1.324 • 1.181

I'lorIaDópoU. - Sanla C.larl..

Crédito
.

Mulúo
.

Predial
Avtsarnos aos nossos prestamistas que em virtude de es-'

tar parada .!l Loteria Federal, nõsscs sorteios que Sã0 basea
dos .nos resultados da extração da ref'erfda loteria não estão
sendo I ealízados ..

Entretanto, logo que volte. a mesma loteria a funcionar.
realizaremos cada .semana um sorteio .até que os mesmos fi
quem em dia..

I. MOREIRA &- CIA.
CONCESSIONARIOS

.VIGO
.. .. . . .. O Tabeliiio e Oficial do Registro de Imóvel da ia Circunscrieãm

. SENHORITA! � avisa, que devidamente autorizado pelo M.M. Juiz de Dir-e.ito da t·
A ultima creeção 1- em refri- Vara desta Comarca, transferiu o §leu Cartório da rua Trajano nO 35:.
garante é o Guaraná

KN011
para a. rua Arcipre%te Paiva nO 17A, onde passará a atender.

EM GARRI'iFAS GRANDE,f:. Florianópolis, 23 -de setembro de 1950.
,

Preferindo-o \ está João Machado Pacheco Junior ;-' )

tlcompann.1.ndCi; li moda Tabehão c Oficial do Registro _:3, IL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q ESTADO- Sábado, 11 de Novembro de 1950
--------------------------------------------------------

/

'SINOS OE NATal é a festa dos que tem um (ora<âo -ge�eroso, e-
que repartem. o pouco que é seu com aqueles q�4! nada tem.

.
.

Aéro Clube Santa/ Catarina
Convoceçêo

A Díretoria do. Aéro Clube "Santa Catarina", com sede nesta ca

pitaL convoca seus associados para a Assembléia. Geral Exlraordina

da a realizar-se dia 11 do corrente (sábado), à -Praça 15 doe Novembro,
.20, 2° andar, (altos do Restaurante Rosa).

Florianópolis, 7 de novembro de 1950.

A DIRETORIA

Colégio Calarinense
'Edital

/

-,

EJf8mes de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de novembro. "-

Exames dias 1° a 2 de dezembro, ás 8 horas- \

Documentos: Certidão' de idade, atestado de vacina e sanidade.
�xames de 11 época: De acôrdo com-a -Portaría n. 163" e 636.
I Para os alunos do quarto ano' e do III Cientifico:
Em fins de [aneíro. .

II Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
III Exame de admissão: Inscrição: Dias 1° a 13 de fevereiro.
Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro.
Para os candidatos ao exame de admissão haverá um curso de

::preparação regular desde 29 de janeiro. Mais informes com a diretoria.

,

CURITIBA rEJ.LCItAIiIA: PROSEBRAS P�RAN" "..

o). ._ •• _ ...�>�."

Esoterismo

Asse:mbléia Geral
De ordem do sr. Delegado Geral convido os srs. associados doo 'I'a

"'1Lw� "Amor e Lllz" para a assembléia Geral, a realizar-se dia 13 c do
-corrente, 2a. feira, às 20,30 horas, na sede social, á rua Conselheiro

Mafra, 33' - 2° andar, afim de proceder à indicação, eleição e aprova

-ção da nova diretoria para. o período de 27-11-1950 a 27-11-1951.

Florianopolís (se), 7 de novembro de 1950.

H. Moura - Secretário

,

-,

"

J

",

í

"

\.

Para &:NTREGAemNOVEMBRO
...

.
- �,

.

-

J"emO$ �. praser de comunicar aos s"enn�re$
interessaaos que estamos recebendl?íJl1BsPQcri9cl-eS p'ara e�trega dos famosos � ..�.
Universal no mas de Novem.·bro .... proxrmo
v i ndouro, "

FIGUERAS&J.lOMS,LTDA.
pBRTO ALECRE-R.G. SUL "<t���

J:'LORiÁNÔPOLis (FILI:�) R.TI�ADENTtS, 5
I

AGENTE 5' EM:
-

Cacador, Cresciuma,
Ararane�á, Lages, Joaçaba, ,Tubarão e Videiya

5

B· c·

.'

Fl!:R IDI�8. REUMATISMO E
PLACAS BIFILITICA8

Elixir de Npgueira
M.dic;ocõ.o, o.u:iUal' no b-'ltome(1t

.

da .lfIU•

"

,

Cas,a

Não de esmola nas ruas. Auxilie

l
as associações bendicientes.

----------------------------�--------------------------------

Admissão aos Cursos de Sargentos Especialistas
o Comando .do 140 Batalhão de toprotetioos. ter certificado d-essa

. _ -' Caçadores faz" saber aos interessa- especialldade, conferido pelo De·

dos que se encontra na Secreta-I parlamento Nacional de Saúde

ria da-quela. Unidade, -à disposição Publica.

dos mesmos as Instruções para a e, � Ter aptidão física compro- -

inscrição nos concursos de Adrnis- vada por inspeção de saude por.

são aos Cursos de Sargentos Espe-] Junta Militar .-e Saude da Região
cialistas (Enfermeiros, Manipula-I mais proxima a residencia.

dores de Farmacia, d e Radiolügia,! f - Pagar a taxa de ínscrtção
de.. Labora,t�ífip e Odontojiroteti- (Cr$, 10,00) na Tesouraria da 'Es

cos) no ano dé 195'1, além de qual- cola ou envia-la por cheque ou

quer informação solicitada. vale postal.
_. _ .

Para admissão aos vários Cur- g -' Apresentar certidão escri-

sos os candidatos civis devem sa- ta forneeiq.,a pelo respectivo Mi

tisfazer .os s �uint€-s requisitos : I n.istério, quando r�servisla dIa Ma..

_ a Ser hcasileíro .nato e reser- rinha ou Aeronautica.

vista do Exército, Marinha cDU Ae- h - Requerimenlo do -candida..

rcnauüca. to civil.
1· - Declaração de que terminab -- Te11 no maxirno 26 anos,

referido esse limite a data do do o Curso, se obrigará a servir
por 3 anos ao Exército.

c - Ppssuir predicados que o.
. .......•...........•.... \ •

i-ecomendam à Escola, atestado

por dois ofciais das Forças Arma

das ou pela Antôridade Judiciária
do local onde residir.
d - Ser diplomado por escola

. ou curso de no torío valor tecnico
_ •••••••••..• _ •.••..•..•••••.•

ou apresentar atestado firmado

por dois profissionais, de acôr

do -eorn ii e,specialidade escolhida, I

Vende-se uma, á rua São Vicente
de possuir aptidão para o curso de Paula. Tratar no BANCO Alllh..

que deseja frequentar; para odon-
-

COLA.

�ft�����_,i����]�.�.-�.�-���-�.. (��:�,����,�����)�I�:���i.i;A�-���-·�cãi4��i=��i.������F-�-r-�������-�:����da��a�1• . '.
,

.

�

71 '11 l.og8.. -DISTINTA- ..• RIVET�,POliUe um Draa;
d. lortlmento d. aa..mll"al' .IIGa.do••' brlDI
boa•• bal'cto.: aÍgodl•• , 'monel • a.,lam.llto.

I·
�

pala alfalat••i qUI � ,.a.b. difltamllC\ tI clfll
...lho,.. Idbl'laa.� A Caia ".5. CAPITIU,· »

Ih.taftlo ii '·atlilsllo dOI SIU'I� Com••ali_tll do lat••lol DO ala tido d.:lh. ia••urA �IJIIIUl
'.

'lfÍlldtQ ont'ilíli do afetuOll'tlm SUí11J c:u,mpIHu.' MATRIZ em Flol'laft6poUR� 31 '1fIlar&IS lna Bl�I1Qi!t\au�fJI"L(lis,,:
.

..,.,---.....� I
�ffl7 e_. Aeea�����������BEsg.�� �liH�ERgg&B mB �ma..e,am� .m m=..
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encerramento das inscrições.
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Direção de, PEDRO P.lUW MACHADO
------�--------------------------

L.. ___

4 () ESTAPr-�ála '0, 11 de Novembro de 1950

o que foi a excursão da
)

FACE a Joinville
Conforme fõra amplamente di- gadas 'dos 22 prelianl.es. torcerrdd

vulgado, a Federação Atlética Ca- ardorosamente. Os visitantes, apóSi
tarinense de Estudantes (F.A.C.E.) o empate, coordenam mais os lan

empreendeu uma escursão esporti- ces dando um �erdadeiro espeta,

{edera çã"O Aquatic a, dé" SOaola C,alarioa �:::d:�;:��I,d�0!!�:,;::�i::��; !��,,:�:�F���L�::�;;::::: i;::;
,

' '

contra o clube locar integrado por que o time joinvilense fique um

PROGRAMA DA 2a REGATA Altino Régis. P _ Edie Treme1. cyr França. V -' Osea.r Schroeder.
estudantes do "Instituto Bom Je-' tanto desroncertado. Guaporé é o;

OFICIAL, A REALIZAR-SE NESTA Balisa 3 _ Cachoeira: Não 2- P _ Kurt Kamradt.
sús" e "Academia de Comercio". esteio do seu quadro, salvando inÚ·'

CAPITAL NO DIA 15 .presentou guarnição. Balisa fi _ Atlantico: P _ Her-
Os jôgos tiveram inicio, sexta- meras vezes a pequena> área de-

f>mpeonato Catarinense do Remo Balisa 4 _ Ipiranga: P ..::. HeI. b t K
.

V D O l\K"" feira, dia 27 na canch-a iluminada uma situação ,periclitante para
_

er anlllng. - arcy . '101- C
.

Diretoria da FASe: Presidente Imuth Parucker, V _ VI'abert'o The- d 1 P S·
�

St
do E. C. ' RUZEIRO, defrontando- Venturella que também, faz In-

�
en lauer. - lmao epp.

o ..'.
'

,_ dr. Heitor � Ferrari;' 10 Vice- is, S/V _ Alfredo. Voss, S/P __"ln. B r 6 Ri h I . P D'
-se a F.A.C.E. com equipes mais tervenções seguras. Na linha me-

� " a Isa - ae ue o. - e- d f'i tecni t

Presidente _ Eduardo Vitor Ca- xandre Koenig, P _:_ Heinz Steímann. cio Couto. V _ Aurélio Sahino. prepara as, ISlca.�e e�n.ICamen e, dia, nota-se o esforço díspendido

()l'al; 2" dito _ Mário Rosa; �e- Balisa fi _ Aldo Luz: P _ Moacir P _ Abilio Trilha. dOtIl�de aI' su�remaCl� ver-ificada �os por Nery e. seus companheiros de-

cretário-Geral Eurico Hosterno; l0 I. Silveira V _ Hamilton Cordeiro 70 Páreo _ ás- 10 horas
a étas ocal� nos Jog?S �e voleí e ala� procurando revidar os ínten-

Secretário _ Altamiro Arantes; S/V _ Sadí Berber, S/P _ Antoni� J' ní r terrí r 4 basquete, saindo-se vítoríosos, me- tos contrários

ftO dit H ld' M' 10 T B baídpUlO S - _au errrgues ,ISOS R recidamente. Na ofensl'va', Carneíro dando G

.. o _ aro o rers ; c, oa aI - Arnaldo Chlerighíní. remos c/patrao - 1.000 metros.

soureíro _ Ari Millen da Silvei- �o Baliza 6 _ Martinelli: P _ AraUjo Taça. Medalhas de prata e hron-
° conjunto universitário, como que põde, leva a linha para a rren-

ra; 20 dito _ Eugênio Vicchetti Linhares, V _ Edlon Pereira dos ze aos 10 e 20 lugares.
se sabe, não se viu dotado de seus te, organizando ataques à área de,

l.1üUer; Arquivista _ Sadi 'Ber- Santos, S/V _ Walmor Vilela, S/P Balisa 1 _ Ipiranga: P _ HeH-
melhores atletas, os quais não pu- Ruy.

bel" Comissão Técnica de _ Manoel Silveira, P _ José Bonifa- muth Parucker. V _ Albert Stoll-
deram partdcípar da embaixada, Doré, Samuel. Duilio e Na-tl'Fo ..

!remo; Moacyr Iguatemy da :$i1. cio Azevedo. imeyer. S/V _ Willy -Branken- por fôrça de circunstâncias, resul- tudo fazem para que a vitória lhes>

veíra; Manoel Silveira e Alberto Baliza 7 _ C.R. America _ Não a. burgo S/P _ Werner Evald. P _
tando disso o que se observou no sorria.

Moritz. presentou guarnição. ,
Lauro Textor.

desenrolar das partidas de volei Os ataques se' sucedem á meta.

Direção Geral da Regata _ E- 30 Pareo _ ás 9 horas Balisa 2 __ Aldo Luz: P _ Alva.
e- basquete: continua a superiorida- de Ruy até que o juiz, nos mínu-

duardo Vitór Cabral. Novíssímos'<-, loles a 4 remos c/ 1'0 Elpo. V _ Adolfo Cordeiro. SIV
de do quadro local na contagem de tos o derradeiros, :aJPitou FOUL Da..

Juizes de Saída. Acioli Vascon- patrão �_!.OOO metros. _ Belarmino Velos-o. S/P _ Osni pontos. Os universitários reagiram linha da grande área. Guaporé €

celos, dr. Carlos Luz e Roberto Taça e medalhas de prata e bronze Mello. P _. A�tonio Carvalho.
até o fim, mas, em vão os seus ad- o indicado a cobrar a penalidade. '

Müller aos 10 e 29 lugares.
'" Balisa 3 ...:.. l\lartinelli: P _ versártos, dotados de maiores pos- Os locais fazem 'barreira, cerrada..

Juízes de Percurso: Humberto D' Baliza 1 _ Riachuelo: P _ Fran- Araujo Linhares. V _ Edlon P�_
síbílidades técnicas, levaram de descuidand-o-se de ,Doré que, �

,�áséio, João Santos e Adalberto CiNCO Pfeilsticher; V _ Darcy San- reira Santos. S/V _ Carlos L. Woi
vencida, atuando com grande brl- receber um ótimo passe de Gua-

Morilz. tos, S/V _ Carlos Milleu S/P
o

_ jckwicz. S/P _ Walter Ourlques,
lhantismo , poré, não tem dificuldades em

Juizes de Chegada: Manoel Fre- Helcío Moritz, P _ Os;i Silva. P _ Alcides Elpo-
'

Entretanto, na' partida de fute- marcar o tento .da vitória.

.deríco da Silva, Alberto Müllel', Baliza 2 _ Aldo LU2l: P _ Ala- Balísa 4 _ América _ Não apre-
bOI realizada no dia seguinte. sá- :Mais alguns, mirmtos e o juiz,

Herbert Colin, Armando Rava- varo Elpo V _ Manoel Silveira sentou guarnição, bado, no Estádio do Caxias F.C. deu por eIlcerrad,a a partida.

ehe ,Alipio Castro e Herman'}o S/V _ ArÚndo A. Schmitt, S/P'_: -go Páreo _ ás 10,15 horas a F.A.C.E., desfrutou os louros de Deve-se notar, que nesta par-

j\ViIlerding. Luiz Carlos Melo, P _ João F. Taça. M�alha de prata ao 10 br. uma empolgante vitória, malgl'adú tida, houvê mais técnica e COIl-'

Cronometristas: Haroldo Pessi e Prazeres. gar.
'ter sido prejudicada, em grand� junto de clube academico, fazend()o

Sidnei Noceti. Baliza 3 _ Ipiranga: não apre.
Balisa 1 _ Riachuelo: Remado .. : parte, pelo juiz, que não se condu- jús, pois, a uma vitória ,que lhe'

Clubes Coneorrent'es: sentou' guarnição. João Prats.' zil,-!mparcialmente. era merecida.

Aldo Luz, Riachuelo e Francis- Baliza 4 _ America:, Não apre.
Balisa 2 - Martinelli: Remador: ,com uma assistência numeros't OUTRAS NOTAS '-,

CM Martinelli, de Florian6polis� sentou guarnição. Manoel Silveira. 'tew� inicio o jogo, às 16 horas, Nos amplos salões do clube

Ipiranga e América de Blume: Balisa 5 _ Atlantico: P. Lou- 9° Páreo - ás 10,30 horas t,endo o onze universitáros entrado local HARMONIA LIRA, foi
,-

nau; rival Schoroeder, V _ Guido HI)- Classe Aberta - Auterr1gues li- em campo assim constituido: Ven· oferecida uma animada soirée

Atlantico e Cachoeira de Join- lff. S/V _ Waldemar �erberst.
sos a 4 remos c/patrão - 2.000 me- tUDl3i�, Gu'-'P()!rél e Ailmir; Tales, aOs universitários, após terem

'lVile.l0 Páreo _ ás S e 30 horas S/P _ Norberto Haritsch. P _

tros. ,Dor,é 'e Erriani; Samuel, Carneiro" sido prestadas as homenagens

Estreantes _ Ioles a 4 remos c/ Orlando Hille. Honra Federação Aquática de Nauro, Duilio e Nery. Dada a sai- á embaixada visitante tenda

patrão _ 1.000 metros Balisa 6 _ Cachoeira: MOflcir
Santa Catarina. \, da, notou-se um controle firme falado com -grande brilhantis-

Medalhas de prata e bronze aos França. V. Roberval da C. Pi. Taça. Med;llhas de prata e bron- dos integrantes da F.A,C.E. atuân- mo um estudante local.

tO e 2Q colocados. nheiro.
ze aos 1 e' 2° lugares.

-

do com certo qesembaraço e pro- O pr,esidente da embaixada.,

Taç� ao Clube ve.needor S/V _ Vicente de e. Pinheiro.
Balisa 1 - C. N. Cachoeira: P movendo sen.�a'CÍQnais lances O acadêmico Hélio Milton perei-

IDalisa 1 _ C. N. America, não a- S/P _ Geraldo Hassner, P � Os. -:- Moacyr França. V - Conrad quadro local, oferecendo ('cal;i'io, ra saudou os estudantes join-

presentou guarnição waldo Ehrart. Eling.
_

S/V - ,Hugo A. Ravache. :procurava tornar sem efeito os vilenses agradecendo a bôa

Balisa 2 _ C. N. Atlântico: 40 Páreo _ ás 9,15 horas
S/P - Egon Weinschuetz. P - ataques do qui.n�et? visitante� acolhida que tivera junto com,

P _ Lourival Schroeder. V.- Estreantes _ Canóes _ 1.000
Ingo KreIing. Houve eqmhbno. d� açoes em ,seus colegas por parte dos di-

6-uido Hoff. S/V _ Waldernar metros.
Balisa 2 - C. R. Aldo LUZI: P _ grfrl1de parte do prImeIro tempo; rigentes do grêmio. ,enaltecen-

'Herbert, S/P _ Norberto Harisch, Taça e medalha de prata ao 10
Moacyr Igl1atemy da Silveira. V -

até que ,samuel, numa investilÍa do O seu espirita hospitaleiro e:

P _ Orlando Hille. colo,cado.
Hamilto.n Cordeiro. S/V -

.

Sadi iP13rigosa', conseguiu burlar :l vigi- fidalgo.
Balis'a 3 _ ,C. R. Aldo Luz: P _ ,Baliza 1 _ Martinelli: Remador:

Berber. S/P - Antonio . Boabaid. lância do goleiro local, assinalando, Ao terminar, ofereceu uma;

Moacyr I. Silveira V _ João A. Venicio 'Olinger.
P - Arnaldo, Chierighini.

'

o

em grande estilo; o 1° goal da F. flâmula da F.A.C.E. ao digna

N'asconcelos, s/V' -João C. B. Baliza 2 __: Riachuelo: Remador:
Balisa:Y- C. N. Feo. Martinelli: A.C.E. Dai ,em diante, prOCUr:Hil representante dos estudantesw

Meireles. S/P _ Kalil Boabaid, Kurt Kupcka.
P -_ Araujo Linhares. V - E�lloill os alacantes faceanos movimentar jovem Aimoré dinâmico e es-

P _ Cecilio Linder. 50 Páreo _ ás 9,30 horas
Perélra dós Santos. S/V -,Walmor mais uma vez o placard, provocan- forçado presidente da agre-·

Balisa 4 � C. 'N. Riachueb: Novissimo.s' _ Auterrigt\es lisos
Villela. S/P - Manoel Silveira. do momentos de intenso perigo l1,a miação estudantil do, Institu-

P _ Antonio Farias, V _ Altami- a 4 remos c/patrao _ 1.006 metros.
P - .losé B. Azevedo. área adversária. to Bom Jesús.

1'0 Cunha S'/V _ Eloaso Silva Taça e'nledalllas (1," pI'ata e br'on-
Balisa 4 - C. N. Atlantico: P -

VISITAS'

S/P S
" � H' G S' f

' A zaga joinvilense esforça-se pa-
_ ocrates Formighieri. P __ 10 20 I

emz . elf ert. V - Lourival
- A embaixada Vl·Sl·tou l'numn�

Ed d M
..

ze aos e
,

ugares. Czer S/'T
ra rechassal' os ataques, aluando LI

�

uar o arhvIeZl. Baliza 1 _ Cachoeira: P _ Moa. H na�: ,- Jngo Buest. S/P':_ contenlo.
ras fábricas, dentre as quais

Balisa 5 _ C. N. Cachoeira: cyr França, :J,,� Conrado Ellin!!',
arry \.lix. P - Carlos W. Scku- a importante firma de conrec=-

p_ Moadr França V _ Arno
'� bért. ,

- De quando 'em vez, o arco guar-

S/V _ Hugo A. Ravache', S/P _ B' neciclo por Venturella se vê amea· ção de meias e a cervejaria.
Schroeder. S/V _ Silvino Polsi a!�sa 5 - C. N. Jpiranaa: P -- A t t·

Egon Weinschuetz, P _ Ingo Krel- � çado por esca,pad'as imí)Í'evistas de n ar lca.

ni, S/P _ Eduardo ProdoeI P __ l'
Helml111th Parucker. V - Viaber- O dl'r'ge te d st n sagra

H
"mg.

� elementos da ,linha dianteira local, s 1 n s e a o - ,

.

ugo Timm.
' to Theis. S/V - Alfredo Vo�'S

. f t til d
, ,Baliza 2 _ AldQ Luz:, P _ Moa- ,

. vendo-se 'de.sconcertados com a Claram com a o er a gen e

Balisa 6 - C. N. Ipiranga: P _ C"l' I. Sl'lvel'ra V _ Joa-o A. Vas-
S/P - Alexandre Koening. P - cerveJ'an e guar'ana's mostran-

.J
atuação brilhante d,e Guaporé, al'u- ""

,

He�Imllth Parucker, V. _ Albert
' Heinz Steinmann. d t d

. .

"" concelos, S/V _ .loão C.R Meireles, dado ,1)01' Almir, qlle, na-o dã') o-nos' o o o maqmlllsmo que

�tolmel'el', S/'T _ WI'lly :nlan-
Balisa 6 C N A é' N-

.

, CD S/P _ Kalil Boabaid, P _ Cecilio
-

'.:
m rIca: af:)

chance para que -3, pelota alcance transforma o simples lupul()
kenburg, I S/P _ Werner Evald, Linder. ,apres�ntou guarmçao.' ,o ,

' .

r na-4ostosa cervej,a.
P _ La(lro Textor.

Bahsá"j- C. N, Riachuelo: p._
O seu obJetno.. .

Balisa 3 - Ip.iranga: P _ lIelI· De t t
Batisa 7 _ C. N. Fco Martinelli:

Alberto ,l\1oritz. V - S'l' S !lt'_
,correm-se os mmu os, .a e que

T'
'.

t b' o

P
muth ,Parucker. V _ Alberto StOl1-. .

S/V
I VIO o .l

o meia-direita local num joanino lvemos O enseJo, am em"

_ Araujo Linhares, V _ Car- meyer. S/V _ V.rillv Blankenmc- �lit' ,R-:- .Ernesto Tr�el. S/P

-j
balão

conSCO,'lI,e cmp,
�tar a partida'1

Ele visitar o Instituto

'B,
om Je-

los L. Woijckwicz s/V _ Walter "e,r. S/P _ WOerner 'EvaldoO. P _

mo egIS. P - Edle Tre.mel ,,,, '

""'S dl'rl'gl'do 'pela em; .....ent"'"
,.J A F d

_ . .

. . cobrindo' y,enturella.
o �� ,

.cu '"",

Ouriques, S/P _ Adernar Olivei- Lauro T.extor. C t "

e e�,aca.o �quLlhca de ��nta Não desanimaram os universitá- professora, da. Ana Harger· a:

ra, P - Getulio Andrade. Balisa 4 _ America: Não apre- .a anll'a, mshtulU a Taça �fICl'-ln- rios. procurando, a Lodo tra'nse pÕl' I qual se mostrou solicita....eB1
20 Páreo _ ,ás S e 45 horas' sentou guarnição. Cla, para o Clube que obtrver o' o' . '- levar-nos a conhecer as depen-

C,AMPEONATO CATARINENSE.
nlal'-o/r '

d
em alvorof>o a zada contrarIa Nu,

'

''''
. 60 P'

ntJmero, e' pontos da "e-
)' �" �. o

d�
.

d 'd' ri o d

DO R
' areo ,- ás 9,45 horas guinte maneira: '"

:oi ma dessas confusões com um aLa- enclaS O 'pre 1:,,'. pon, o-nos
EMO - TAÇA GOVERNO Classe Aberta _ loles a 2 remos 10 I u

I çIue cerrado surO'iu o goal de de· ao par de suas atiVIdades. Um

do Estado. '1 000
/ u.,ar 5 pontos

,,, I t·t 1'11 ·t· fi'
",., ;-.,

_. metros. ,/ 20 I'
. . . .. . . . . . . . .

sempate p<Tr intermédio de Nery ap,e I 080 aJ:Aen IVO OI-noS 6-,
,

J :",terrigueS li,sos a 4 remos �r TE" 'IH
ugar . .

' 3 ponto� I f'd t'l t 1..:1;
./ aça ugelllo müIler _ Meda. 30 I cr

• • • • • • • • • • ,.

que chutou fóra da área numa jo- ereC1 O �en 1 men, e pe a Ul,-

'Pdtrão - 2.000 metros. Medalhas lhas de prata e bronze aos 10 e 20
u",ar '" 1 ponto· .

. ,'. reção .

...
__/(le vermeil prata e bronze' respec. colocados.

O horário do inicio da regata e
gada Inesperada, da�do. a VItOrIa

,---

, tivamente' aos 10, 20 e 3d coloc�, _ B I' 1
dos páreos serão obedecidos rhw. pa'ra a F.A.C.E., no pnmeuo tempo.

" a lsa - Américal Não apre-
� N f I t h

do's.
. sentou guarnição.

rosamenfe mandando os srs. Jui.
a

. asc_J:om,p emBn ar ouve um A esmola dada llIas ruas agravlJi

Bali.sa l' _ Atlântico'. P _ Hel'n"
zes de Partida dar a lar O' d I

perfeito conlrule de bola dos aca- o problema da mendicancia.
� Balisa 2 _ Ipiranga: P _ Hell-'

"a a com
I'

.

l d
.

-t-. Sclffert. V _ Lourl'val Czernay.
\ qualquer numero de gIlar .ç-' .

(emwos, acen l1an o-se maIS noS

muth Parucker. V _ João Brok-
III oes fi'!. f"

'S/V - Ingo �uest. S/P _ Harry f 1
raia.

mlllutos maIS.

KTI' P ""
e d. P - Antonio Assini. Logo, de inicio, os locais assI'na-

',no IX. - ein-'os W. Schubert. B l' 3
Balisa 2 _ Riachuelo: P _ AI�'

a.lsa - Martinelli: P - Arall- .••...•..••...•..�........... .. laram o segundo tento para as

berto Moritz, V _ Silvio Soncini.
!O Llllhares. V - Walmor Vilela" Não de esmola nas ruas Auxilie' suas côres mantendo mais uma

1S/V _ Ernesto TremeI. S/P _

P - !osé Bonifácio Azeved'o. I as associações beneficien't�s. I v"ez� um e�core indeciso.' A assis-
BalIsa 4 - Cachoeira' P Moa

'

,
. .

' .

.
_ ..•• • . . • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • •• •• tcncIa se entUSIasma com as JO-

/

..

lI�i�,' r�it�iJ;d�
.

;�� .��;.:: ,

�. "fi �. fUlllú. 2
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I
Dr. (LAANO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crlm•• oi..l
Oo...tltulç�o II. Booledad..

NATURALIZA(OE�
TitulOll D.alarat6rio.

r

r I

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTÓNIO nra MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clinica Geral-Parto.

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DB
SENRORAS� com .modeenos métodotl de diagnó.tico e tra-,
lamento.
COLPOSCOPIA - HISTERQ - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

F..0I'lt6rlo • R••ld.nola
Ruo Th'ad.nt•••7.,

IFONE •• 1488

i

•

Radioterapia por ondas eurtas-Eletrocoqulaolo-
l Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

, Consultório: Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edific10 I

do Montepio.
Horário: Das 9 ás 12, horas ,- Dr. Muni.

Das 15 ás 18 horas -' Dra. Musai.
I (./ \

Residência - Rua Santol 'Dumont, 8, Apto. J.
I

j#I$e_r:::Jíi)F$let=#di$#lj#lj#lêl=ri!
- - -. ---v- ...... -r-r .....--w .......

-r-:m-"·-
--

CÕMPA.NIifÃ&"illANÇff DÂ&OVA ��&�iL
FlIIldada em 1870 - Séde: BAHIA

IN�NDIOS E TRANSPOB','E8
Clfru •• Bala.c. 'e 'l.44

CAPITAL B RESERVAS •••• :... • • • • • . Cr'
Reaponaabildadu ..••.• •• • • • • • • • . • • • Cr'
Receita .'...... •••••• •.•••••••••.••••• Cr'-

80.100.«IOe,lo
1.978.4(}1�755,'7

".053,24'5.39
142.17«1.«101',80
18.887.811,10

71.711.401.10&,10

DR.J. LOBATO'FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
'lUL1 de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso

,_
de especialização

,pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i18
Consultas, 'diariamente,

--

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades,
28 --- Chácara do Espanha

Agora, 'Sim!

Ativo .•••••

'

•••••,.. ••••••••. Crt
Sinistros pagol nOI óltimoa 10 anÔl •••• Ct-O
Reapons_bilidadel ••••.• •• • • ••• • • • . ••

I

Clt
Diretoru:

Dr. PamphUo .·Utra
�

Freire _'e Cana.... Dr. PraDeIH. 'e N.
Anisio MU80rra. Dr. Joaq.im Barreto do Aratjo o 101' Altr•••

"'"

............_-.-_-&-_-.-_-_-.-.1'...-_-.-211...-.-.-.-_'.-&-&-_-_-.-.....-_-_-_...,_-_-_-....- ...-J'...._T...._.._:....... _...

SEDe SOCIAL.:

po�ro ALEGRE

RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÂTRIA N.· 68 • I.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 - TELEFONE 6640 -7ELEGRAMAS, .PROTECTORA>

Agencia Geral para 8t8. Catarina
, Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa Postal, 69 - Tel "p,'otectora" - FLORIANOPOLIS
_ .._----- --------------------....._-------

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
EdHicio IPASE - 2. andar

1Caixa: Postal 260
Florianópolis - S. Ca:arina

Transportes regula ...s d. carga f

slo FRANCISCO DO SUL para NOV4 YOBK
Infol'enagõ•• aoeno. AGente.,

•
\

P'orianóp;)Ji. - C.rlol HoepckeSIA - CI- Teletone 1.212 ( Eli. telee:
São FrancilCO do Sul- C.rlol HJepcke SIA -CI- Teleloll& 5 \t,)3��MACg

"�,j" jJ

-ç.,
,;., 'F_TJ_"'q_," ._-_-_-,_....�..........._-..-_........-&-_,...._..&..",...-,_....•.....ó·.."'t4. &.,...........................�

R�DIOTERAPIA
RAIOS X

. 'DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade. ãriameDte. ao HOIpitaltle c.rwa..

'Dr. Polydoro E. s, Thiago
'Ú'O$er d. MaterDidade e mUle. c. )l(641eo o ,a:rleb.

Hospital 'e Caridad. .. Bo.pita1 de Caridad. de 1'10-

:LINICA' DE SENHORAS - CI· rianópolla. Auistent. da

RURGIA PARTOS
'

Maternidade

'laPÓltiCO, controle' 'e tratamento DoeIlçaI dOI órgioa internOl, ....

QeclaUudo da gril�dêl. ,Dlltor- daJmente do eoraçio e VDOl

lioe da adolescência e' da menopau- OOençal, da tiroide e deDiaú &lu.
.. Pertubações menatruall, 11��" du1aa interJlU

aaçaea e tumores do aparelho I�ni· ..amlea e ciJ'nrgia de HoDhoru -

ai feminino. Pârtoa
:.,.rRções do ntero, ovlrloa; uom- nsIOTERAPIA - ELECTROCU..

_. apendice. hmrlu, varie,;, de. DIOGRAFIÁ - IlJETABOLlS)(O
lrnrgia plutiea do Perlneo (ru- , BA!5AL

uu) '": iORÀRIO DE CONSULTAS: -

..58ISTENCIA AO P.WTO E OPE- D1Ar1amente das 15 àa 18 bo-
RAçõEs CBST!T1UCAS

'C6BÇU glandDlue8, tíroíde, OTi·

101, hipopise, ete.)
·teturbiol nervoaoa - Esterilidade

Regimes.
:ou�t6rio R. Joio Pinto, , - 1'tJ.

4I'al
Roe.i.d. R. 7 de Setembro - .dit.

nu: e SOUEa - TeL 846.

Dr. Lii1S Neves

TORNA A ROUPA BRANQUlSSIMA

Dr. Newton d'Avila
\;lnrKia geral - Doenças de se•••·

ns - Proetologia
FIetricidade Médica

';onlinltório: Rua Vitor Meireles D.

1i - Telefone 1.307
Consultas: As H,30 horaa e AI taro

te das 15 horas em diante

R�sidência: Rua Vida! Ramol A

• - T"elefone 1.422.
, .

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meirelea L 11

Fone manual 1.101
RESIUINClA2

Á.,enida Trompowlki n
Fone manual 7M

1
I

Dr. MárioWendhausen
ilIilú_ .MIca de 'adulto. • 1Irl_
noJ::I.JtIltóI1o - Rua Joio Pinto. 1.

Tele!. IL 76'
Çcualta das • .. 15 ....

ttemolhda:, 1'el!1!I9 Ikha1Ct .. ...
T.,w_ tU

Dr. Paulo Fontes
Clbtlco • operador

CIonuttóriG: Rua Vitor Mmft1eII. n.
Telefone: 1.405

Oouattaa !lu 10 " 11 • daa 14 U
" Iara. 'Raldhela: 'Rua Bl_

I.. -, Telafoa.: 1.621

JOr. 'Roldão Cc{nsoni -c

CIRURGIA GERAI, - ALTA a·
IlURGA - MOL2STIAS n....

NlIORAS - PARTO'
I'armado peJa :l'aculdad. de •.a

.... .. Ualyenidede de Sa. PaaJe,
onde foi aasiatente por yirloa __ ..
&ernço CirúrgiCo do Prof. '�.

CeftIIi ....
Clrarlia do eatômago • 'I'Iai elra1lla·
_. int".tinol delgado • croue. lfnII.

de, rin., 'prÓltata. bexi,a, ....
."rios c trompas. VariCoc:elt, lIY1+

tele, yarise. -e benuo••
eonlultaa: C.I S '1 S boru, • til!
'fel!pe Sebmidt. 21 (altos de eu.

, Paraiso). Tele!. 1.5'1
••a!Mneia : Rna EiteYe8 J1IIIDr. 17'1

Telef. II. 764

Dr. A. Santaela
(Pormado pela Paculdade ftacto
l'1Ill de Medicina da Un!yérsldad.

do Braall)
II6dlco PQr concurso da AlJdatIn.

c1a a P&lcopatas do Dtat!1to
pedllral

ltt-internQ de J!ospltal I'stqullr
trico e Yan1cOIB1o Judlc1t.r1o

da Oapital l"ede"'al
IIX-interno/da &anta Oala de MI·
.er1córd1a do ruo de Janefl'o
OLmIOA IU:DIOA - DOlIINÇU

NEBVOSAS
OOnsulWr1o: lIdl:ficl0 Am6l1a
••to - Bala I.

Resld8ncla: ,

Avenida Rio Branco, 144
Das 18 U li hora

Telefone:
Consultór:lo ..:.. 1.110&.
..ldlDc1a - UN.10r.Milton Simone Péreira

Clinica Cirurgiea
Molelftiall 4e SeDhora.

CIRURGIA GERAL
,.. Serviç�s doa Professores Bene-

Ucto Montenegro e Piragil)e No
gueira (São PaÚlo)

1lo1l.u:ltu: Das U ú t7 boro
... Fernando Machado. 10

Dr. ·M. S. Cavalcanti
ClIaIea �aal_" de lriU4U
Il.. SaldaDIta Marl.., "
�".'-JI

o T..lLII DO l':fUAJ
hoftn. "Ad••

Pl'oATOllG,
LIVRARIA 41, LlV.....Jtt.I;

:aoü
••••• "" " .... " .. ...o"" ... " ... " " ••••••••��

CA8A8 lO 'I'IlBB1IlfOll
pouue V... cuu ou � ....

nnder' '

NAo encontra aompra4ort _ _.-_

Entregue ao IlIIcrlt6r1o rmr)"""
... L..__ .AlVeI. .

Rua'1leodoIo a.

o Salaio

''VIRGEM· ESPECIALIDADE'" da
CIA,WETZEL)INDUST a-r l.L·JOIN v [Lf... tU: (M5rCéI
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Prossegue o trabalho das
defesa dos flOSSOS

'"

Universitários' mineiros sau�'am �cco Governa�or / j�� [sta�o
4

Inaugurado em Tubarão um posto para desinf.ecção de vagões para\ servir aos pecuaristas sulinos '

. J

O sr. dr. Lauro Fortes BUG':', ao sr. Aderbal Ramos da Silva
I ção da. E�trada de Ferro T€�

tamente competente e dinàmí- preclaro Governador do Esta-I resa Cristina qu� .contou com.
co diret.or da

\
Produção A,?i" do- o seguinte telegrama que I'

a pr'e,sença do ,dIretor _dO D�.
mal- endereçou, de Tubarão; bem demonstra o mgent.e tra- partament? .da, �roduçao :Amo
_- ._M - - _"' -_....-_._. .-.-_-_-_� 'balho das nOSS3iS autoridades: mal do Minístério da Agricul-

O'ep Vlmar Corre"a em defesa dos rebanhos cata" I tura .autoridã�� f�der�is.. es-
• rinenses:

'

taduaís e mUlllclpaIS' técnícoz
\

"Tubarão, 10 - Tenho a é grande numero de pessoas.Ent!�. os v�lores da nov:a honra de comunicar a Vossên-] Congratulo-me com Vossêncía

g.�ra.çao c.
atarmense q�e mais

I
cia

a.
inauguração do posto I por mais essa realização que�Ig�a�e:nte repres�� am

d
a
para desinfecção de vagões.

I
visa a defesa dos nossos reinteligência e ,a

d c;.;a C
a

construido pela Inspetoria da i banhos na base índíscutívsrn_?ssa terra, o �r. � iar '5'r Defesa Animal com a coopera- da nossa econômia". '

rea ocupa des aca a poslçao·
_•••••••_ _••••_•••_ M _._••••••••_. ••_ _�_••�_. _•••-:---••_.._ ...

que pelo brilhantismo e_ comSe houver remanescentes prece- batívidade da sua atuaçao na
der-se-á quanto êles de acõrdo Assembléia Legislativa do Es
com o que prescrevem os trabalhos tado- quer como abalizado e,
de paz em que foram partes o humanitário médico.
Brasil, Japão e Alemanha.
Art. 12 - E' o poder execnti

vo ;;:tüõrizado a emitir para pro
ceder aos pagamentos determina
dos 'Por est,u< lei, até a. quantia de
cem milhões de' cruzeiros, títulos
da divida pública do

-

valor nomi
nal de- bilhão de cruzeiros, deven
do as condições dá emissão serem

estabelecidas 'no respectivo de
creto.

Arf. 13 - Esta lei entrará eni

vigor' na data Ida sua' publicação,
revogadas as disposições em con

trário.
'

O aniversariante é elemento
de grande projeção politica
no Estado evidenciando os re

sultados do pleito de 3 de ou

tubro -seu indiscutível pres
tígio. .goza de gerais simpatias
e conta em os nossos círculos
sociais é €ispecialmente no me
io da honrada .classe médica.
numerosos admiradores e ami
gos,' exerce tambem, com 'U-

cendrada "dedicação, o cargõ
de Presidente da Legião Bra
sileira de Assistência, . secção
do. Estado.
No labor perseverante, sem

hiatos e' sem medir sacrifícios,
na Assembléia Legislativa, o

Sessa-O Cl'nematogra' f.;ca e'm be'ne i�lU:stre parlamentrur, ainda'. -

neste instante nos dá mostras

licio da Cantina dos Escoteiros :a'f���r :���gá���er�::;�Sd���,

d· f·l'
·

I letivos' defendendo, com ta-Exibivãrt de grao 10SO I me naclona lencto�' cultura' e' desassombro
FJorianópolis vai assistir Uniã? dÓs Escot�ir�s de Santa de atitudes, o art, 139 da 'C?ns

sexta-feira 17 do corrente, nos Ca:Íarllla e capltahs,tll!
.

Jorge tituição do Estado que cna o

cines Ritz e Qdeon respectiva- Daux, Diretor dos acred1tados Tribunal 'de Cont3is.
mente, ás 19,30 e 20 hnras, a e.stabel�cimentos paux S,. A. Filiado à escola politica de

- exibição em pré-estréia, de um Gentls senhormhas lllt�" Nerêu Ramos pregou na tri'-
dos mais importantes filmes grantes do Grupo das BandeI- 'huna' das praças públicas, no

:)lwcio:n\ais', consagrado J)'ela cri" rantes' bem como pessoas'a" pleito de outubro e nos que se
tica do país 'Como igual aos migas, propagandor�s pelo lhe antecederam em 1946 e

melhores filmes, americanüs progresso do EscotISmo em .1948, os postulados do P.S.D.
ou argentinos: "Vendaval Ma- nossa Capital. genel"Osamen As merecidas homenagens

'7avilhoso", ou "A Vida de Cas.. pas,sarão os ingr:essos para es- de apreço e estima que recebe-

'F' '11 ii-tro Alves". ' sas duas reuniões de arte e 00- rá pela auspiciosa data, se a�- � e " a O' o---.0 filme será exibido em be- neficencia. Es,tamos certos de sacia o "O' Est3ido"· que se des- ._', '-' .,' _..
'

neficio da Cantina dos Esoo. que tÔdas' as pessôas de bôa vanece de contá-lo entre os
.

teiros de Florianopolis' aflm vontade e reconhecido patrio" seus mais sinceros amigos. O Tribunal de Contas, segundo o Diário, teve a- de que esta possa adquirir () tismo, não se negarão auxiliar

PI1LD,S "DE "CISNE OU sua constituição ontem divulgada, nome por nome.necessário para o fardamento a salutarissima obra do Esco-
n li

, Caso, entretanto, o Tribunal sómente venha a serdos escoteiros e estará sob o tismo"':'em nossa terra, adqui-
8ANIO (I

·

b) criado no próximo govêl'no _ aliás de acôrdo com oalto patrocínio dos Exmos. rin�(j, um ing:e�so, que. rever- , ,rmlO OS palpite do sr. Saulo Ramos _ serão Ministros os sr� ..8rs. Almira;nte Benjamin So- tera em benefIcIo do umforme
,Compramos péI.es P!I'eparadas, dr.'Manoel Pedro Silveira, dr. Fernando Melo, dr. VI-,dré Presidente do Grande do Escoteiro e' indo assistir a (só plumagem, sem penas) para tor Fontes, dr. Ricarte Freitas, dr. Delfim Padua, dr.,: Conselho e C.oronel �aulo ..vi-I u� doo melhores filmes nade industrialização. Telmo lillbeiro e Romeu Sebastião Neves.eira da Rosa, PresIdente da nalS. Caixa Postál - 4244 :- Ri�

São ainda falados os srs. dr. Rafael Cruz Lima, dr.-.---'-,------------�-------------------:------:--_----

Mário Laurinda, deputado Ramiro Emerencíano, Afon-'
PA R A F E R IDA S, '.. so Dellambert, Trogilio Melo, Roberto da, Luz Cost� e

Seixas Neto. .

E C .z E,MA' �, GUILHERME TAL
I N F l A M A çÚ E S, ;I P. S. Não é essa constituição que atribuimos' ao'

deputado Saulo Ramos. Atribuimos-lhe a oportunida-C O C E I R AS, de de O Tribunal sómente ser criado no futuro govêr�
no, como declarou ante-ontem na Assembléia, funda-F ,R I E I R AS, mentando a sua opinião em principias de renovaçã()"

E 5 H A 5 E T r política, social e econômica. .. '

,.,;..�. ,; ,�-

\

FLORIANO,POUS _. 11 de Novembro de 1950
_J

pelo Presidente da
República a lei, deliberando os

bens dos <sudífns do eixo
pela; Üúiâo, respectivamente a ale
mães e japoneses inclusíve os alu
didos Estados.

Sancionada

,mandado liquidar serã.o �gO�, de

preferencía aOS demais credores,
por conta do patrimonjo=das mes

mas os salários, or�:ado,s 'e inde

nizações a que tiverem direito, na

forma da legislação do trabalho .

Paragt aro único - Aqueles que
ainda n,lo tiveram recebído ou a

quem o pagamento se houver feí
to fora dos termos na disposição
anterior poder�apresentar suas

reclamações, dentro do seis meses

contados da data desta 'lei, à

Agenda Especial da Defesa Eco
nomíea devendo esta, desde que

J se verifique procedencía. delas f'a
I zer imediatamente o pagamento
devido.
Art. 100• � Uma vez obsecvada

esta lei nas dispósições relativas
aos pagámentos e instituições 1"0:'
ela regidas, serão entregues aos

sooíos ou acionistas de empresas
sediadas no Brasil que o governo
houver mandado liquidar, recehen
'do cada um a, importancia igual ii

que lhe deveria caber na Iiquida
cão. Se não for possível o paga
mento Integral f'ar-se-á entre eles
um rateio, na ,proporção do" res

pectivos capitais.
ISe ao eontrário, restar alguma

imp�rta'ncia será ela incorporada
ao patrtrnonio nacional para fins
consta ntes .do artigo 11.
Art. 11 - Os bens e proprieda

des dos Estados Alemão e Japonês
ou dos respectivos sudítos. direta
mente incorporados ao patrimonio
nacional serão a,plicadas até a, COl1-

correncia da impor.tancia da

sua liquidação ou avalia';,;ão, na

compensão dos créditos comerciais
ou 'de oubras natureza oponíveis

Não de esmola nas ruas. Auxilie
as associações heneficíentes.

n PUle'EITO DO 014
,

ADIAMENTO FATAL
As localizações mais fre

quentes do câncer são: seios,
útero, estômago, língua, lá
bios e face. Qualquer ferida,
caroço Ou modificação de vo

lume enfim tudo o que de a

normal aparecer, nesses pon
tos, deve ser imediatamente
levado ao conhecimento do
médico. Quando o mal está
em início o tratamento con

duz, seguramente, à cura.

A menor 'suspeita de câncer,
procure 'imediatamente o

médico. - SNES.. •

NUNCR EXISTIU IGURJ..

autoridades em
rebanhos

Continua na 3a. pagina

"Morreu George' Bernard te não fôsse mais do'que uma.
Shaw!". piada de mau gôsto que êle
As estações de rádio, dia nos lança. Vamos recebê-la:

dois. mandaram 310 ar esta no- com espirita esportivo, rir.
ticia: morreu George Bernard contar as anedotas de que êle
Shaw. tanto gostava, ridicularizar os;

,

É como se uma instituição costumes aJhtiquados, zombar'
houvesse ruido. Sim- porque o de tudo o que é enfatuado. Ah,
irrequieto írlandez era bem como G. B. Shaw abominava.
isto: uma instituição'. 'as pompas vãs, as manifesta-
'Quase centenário, mas s�m· ções ôcas, e enfatuamento as.

pre Jucido, se�pre bem �IVO, atitudes estudadas. .. de se-

dele se pode dizer que VIveu riedade e compungimento ..

seus 94 anos' viveu-os integral- Porque, de atitudes estudadas,
mente. Sim, até o' final instan- só caricatamente-só para zom-

te manteve-se firme no seü bar dos outros, para escarne

posto, com s�"boutade�",'� cer. ou ,-ntão .para se .taxa:: .0',
rir e zombar de tudo, do po- melhor, 9 maior o umco gemo
bre e orgulhoso conv�ncimen�o I aparecido

e of�recido �o mun-,
desta �OSSal humanídade tao J do n�tes uJJtImQlS doís secu
"superior" à face da terra.

110S.
Nisto ele era chei,? Inter-

Ficamos. à pensar na morte rogado certa vez sobre os.

do aillÔr de "Cancliâa". E I1:ão grandes escritores atuais, ?ava.
nos é possível levar a COIsa um; nom;_e, modestamente. �L
muito a sério. A morte

de'I
B. S. Sobre outro- €SCreVla"

Shaw nos parece antes mais George B. Shaw. Mais um G.,
uma das suas tiradas de efeito, B. Shaw. Ainda outro: G. Ber
mais um dos 'inumeraveis tru- nard Shaw. E 'assim contínua
que em que era ele useiro, pois va. Não se sabia nunca quan
o cabotino de gênio nunca se do êle brincava e quando fala
cansava de zombar Ido que quer va sério. Porque tudo nele se

que fosse e sempre tinha uma confundia, se entrelaçava, Eeo,

fras� d� esp�rito ou uma pe- unia' para formar o hon'iem.
quena malvadeza para tudo.

'I integral
em toda a sua verda-'

"-,- Morri ein" - parece de. Um homem' á moda dele .. �

n9S dizer. rindo a, sacudir a diga-se de passagem. Morto!,
barbinha mefistoféUca, como I Então nos pomos mui mansa
diante de Uma grande tirada. mente a imaginar Shaw do �a"
"- Morreste ein" - nós lhe do de lá, no qual não acredita

retrucamos. E' é só o que nos va, ,- ou acreditava, quemo po-'
vem a mente dizer, pois tudo. derá afirmar jamais! - metido'
o maÍ!S f.ugiu. E rimos com em complicações, a enfiar ,9 I!a-'êle. riz onde não era chamado, a

Não" não, é' humanamente investígar tude com seu olhar'
possível tratarmos da morte de átento e critico· a sobr� tudO'
G. B. S. com seriedade, essa lançar sua verve corr�sIva ...
seriectade rigida e cretina, construtiva ou nil,o. Analisan·'
muit't5 cir.cuIlspecta, dos ho� do as cois�s, fazendo-se ' pas
mens donos do'mundo que t.or- sal' pelo crivo da experimenta
nam tudo na vida tão, c).esa- ção antes de, as aceitar. .�

gradável e sêco e sem graça.
Então façamos como sé a mor-

G.TA
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